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Sak  Ansvarlig 

8-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referatet 

Styret 

8-02 
 
 

Saker fra forrige møte: 
Sendte rapporter: 

- Hedmark Fylkeskommune for HJ hele 2019, 50 000 (15.november) 
- Hedmark Fylkeskommune for SPREK! hele 2019, 40 000 (15.november) 

Kulturskolerådet 21.november 
Folkelarm 

- Trysil-Knut Dans- og Spelmannslag ble kåret til Årets lokallag 2019! 
- Heme Dine og Elverum Danselag ble nominert 
- Rekrutteringsseminar 15.november 
- Seminarer 

20 000 kr fått inn på konto fra Sparebankstiftelsen Hedmark, til SPREK! 2019 
#Hedmark tar idrettsskole i Løten 
10 000 kr inn fra RFF til Syng Folkesang 2019 
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8-03 
 

Oppdatering på prosjekter: 
- SPREK! 

- Helgesamling Engerdal 1.-3.november 
- 23 unger deltok 
- Dans med Martin 
- Engerdalsringen var der lørdag kveld og hadde sangleker 
- Sigrid og Per Jørgen var med 
- 3 fra Trysil, resten fra Engerdal 

 
Sigrid 
 
 
 
 
 
 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/


- Faktura fra kommunen for leie kommer straks, må legges til 
SPREK!-regnskapet 

- Faktura for prosjektleder 
- Utbetalt 

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Skriv til foreldre + innkalling (via foreldrekontakt) 

- Agnar 
- Utbetaling av honorar til instruktører 

- De har siste samling på søndag, så regner med timelistene 
kommer etter det 

- Samarbeid med HEBU + tur til Varna 2020? 
- Penger! 
- Vi har lite info og ikke budsjett, lite konkretisert - vanskelig å få 

det med i søknaden til fylket 1.desember 
- Må ha mer info som er mer konkret til å søke penger på 
- Må ha full prosjektbeskrivelse 

- Samarbeidet mellom HEBU og HJ 
- Budsjett 
- Konkret plan 

- Ingrid hører med musikalsk leder om resten av info hun trenger til 
søknaden 

- Dextra til prosjekt med Kvarts 2020? 
- Penger! 
- Litt mindre konkret for oss, må skaffes penger først før det kan 

settes i gang 
- Egen facebook-side + arrangement på Folkemusikkseminaret er ute 

- Nord-Østerdalen 
- Søknad fra Alvdal? 

- Første samling med ungdommene blir i jula 
- Fått med to nye utøvere i laget 
- Søknad mottatt, søkt om 10 000 kr 
- Vi bevilger 10 000 kr fra SPREK!-midlene til dette.  
- Anne lager tilsagnsbrev og sender til Hans Bakke.  

- Søknad fra noteprosjekt? 
- Grundsetmartn/årsmøte 

- Send ut “sett av datoen”  når # og Grundsetmartn sier det går fint  
- Vi bør “leie” eget rom til årsmøte, har vi penger til det? 

- Vi har midler til å leie rom  
- Sjekk ut den store salen på Elvarheim eller møterommet 

bak 
- Vi smører baguetter i år også - selv, frivillige #Hedmark 
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- Syng Folkesang 
- Tolga + Løten september 2019, rapport? 

- Eli har sendt inn rapport til RFF 
- Storhelg i Løten, rapportering 
- Kurs 23.november med Annar By på Hamar, alt klart? 

- Eli reiser oppover og tar kontroll 
- Sendt ut invitasjoner til kor, 10-12 forskjellige lag og foreninger 
- Vi prøver VIPPS 

- Økonomi 
- Lagskontingent 

- 10 av 11 lag har betalt inn kontingenten 
- Har kontroll på det siste 

- Medlemskontingent HJ 
- 50% er innbetalt (11 av 22) 
- Purring går til resten 

- Søknadsordninger 
- Kulturskole, kommune og fylke 

- Kulturskolerektor-konferanse 
- Grafisk profil 

Synnøve 
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8-04 Årsmøte 2020 
- Vedtekter:  

- Nå står det at HF skal dekke Hedmark fylke, skal vi endre det til en 
annen “definisjon”? 

- Lover for HF:  
- Det står Hedmark musikkråd, de har endret navn til Innlandet musikkråd.  
- Tilslutning til Laget for Spelemenn, dette heter nå FolkOrg 

- Varsle valgkomitè om videre verv for dem som er på valg 
- Årsmelding 

- Rapporter sendt ila høsten er et godt grunnlag for årsmelding 
- Fjorårets årsmelding kan være et utgangspunkt 
- Må samle inn årsmelding fra HJ og HD 

- Regnskap 
- Budsjett 
- Handlingsplan 

 

8-05 Honorar til søknad-/rapportskriving 
- Konkret forslag 
- Søknadsbeløp eller størrelse på søknad må påvirke honorar - må differensiere 
- Stor variasjon i arbeidsmengde på søknadene 
- Innvilget beløp inntil 10 000 kr = 500 kr i honorar? 
- 10 000 og høyere beløp? 

 



- Maks-ramme på utbetaling på 10 000 kr ila et år på grunn av skatt (frivillige 
organisasjoner) 

- Søknad og rapport henger sammen, to sider av en sak 
- Prosentsats på innvilget beløp? 
- Skal prosjektleder SPREK! være med? 

- En annerledes situasjon 
- Hva går honoraret til? Fordeling på aktiviteter? 

- Minimumsbeløp? 
- Argumenter 

- Har honorert søkandsskrivere før 
- Økt mengde søknad- og rapportskriving 
- Dokumentere for årsmøte merarbeid og tilskudd = honorar 

8-06 
 

Prosjektleder SPREK! 2020 
- Kontrakt: januar-juni 2020, 4 200 kr i mnd + kjøregodtgjørelse 
- Venter på svar på søknader høst 2019, for å eventuelt forlenge kontrakt 

 

8-07 Julekalender 
- Arkivet stiller med 12 luker, vi tar 12 luker 

Anne 

8-08 Politiattest på instruktører 
- Vi må sørge for å innhente det på våre instruktører (SPREK!, Syng Folkesang, 

HJ) 

Anne 

8-09 Søknader og rapporter framover: 
Rapporter 

- RFF for SPREK! høst 2019 (1.desember) 
- Norsk musikkråd (KOMP) for Syng Folkesang 2019 (1.desember) 
- RFF for Syng Folkesang 2019 (1.desember) 
- FolkOrg/Dextra for SPREK! 2019 (1.desember) 
- Sparebankstiftelsen Hedmark for SPREK! høst 2019 (1.desember) 

Søknader 
- RFF, små/raske til Folkemusikkseminar (frist 1.desember) 
- RFF, små/raske til notebok (frist 1.desember) 
- Innlandet fylkeskommune - Flerårig rammetilskudd, SPREK! + HJ? 

(frist 1.desember) 
- Innlandet fylkeskommune - Kulturaktivitet for barn og ungdom, HJ 2020

(frist 1.desember) 
- Innlandet fylkeskommune - SPREK! 2020 (frist 1.desember) 
- Norsk musikkråd, komp til SPREK! 2020 (frist 15.desember) 
- Norsk musikkråd, komp til Syng Folkesang 2020 (frist 15.desember) 
- Norsk musikkråd, komp til folkemusikkseminar 2020 (frist 15.desember) 
- Innlandet fylkeskommune - Frukt og grønt, SPREK! (løpende frist) 
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8-10 Hva skjer framover 
- Syng Folkesang-kurs med Annar By lørdag 23.nov på Hamar 
- Neste møte torsdag 9.januar 
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